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Marie Žáčková se narodila v roce 1938 v Rosovicích. Měli malou starou 

chalupu, ve které žila s rodiči a bratrem.  

Druhá světová válka začala, když byl Marii jeden rok. Přesto si i z této doby 

vybavuje drobné vzpomínky: 

 

“a tady takhle okolo nás projížděly německý tanky….no, to víte, to byla doba 

špatná.”  

 

Tanky sice budily v obyvatelích Rosovic strach, ale i v době války se museli 

postarat o živobytí pro své rodiny. Museli obcházet nařízení okupačních úřadů,  

i když jim za to hrozily přísné tresty.  Schovávali před Němci obilí ve sklepě 

nebo tajně poráželi hospodářská zvířata na maso. 

 

“a oni mu řikali, Karle, choději, prosimtě, to prase schovej (protože on ho zabil) 

prosimtě, schovej ho, oni tě zavřou a už se nevrátíš…ale nic mi 

neudělají…schovej to…no a jak chodily ty kontroly, tak mu na to přišly, prase 

sebraly a jeho taky.”  

 

Je neskutečné, že za války okupanti využívali k získání informací i docela malé 

děti.  

 



vyzvídali, kam maminka dává tohle nebo má maminka s tatínkem skrýš nebo 

tak, a ty děti opravdu to každej řekl, bály se jich.”  

 

V 50. letech začala Marie Žáčková pracovat na zámku v Dobříši. Bylo jí 

pouhých 15 let.  Pracovala v kuchyni a hned na začátku ji potkala nepříjemná 

nehoda: 

 

“tam byla ovarová polívka, tak on šup s tim kolem do toho hrnce a ono to na mě 

spadlo, já jsem bylo zrovna u tý trouby, vyndavala jsem bábovku a ono to na mě 

všechno spadlo.”  

 

Marie Žáčková na dobříšském zámku obsluhovala mnoho známých spisovatelů, 

například Jana Drdu, kterému každé ráno připravovala snídani.  

 

“a on přišel, normálně si vzal konývku a na tácu měl housky, rohlíky, no co si 

řekl a on ten tác tam nechal a dal si to do kapsy, housky, a konývku a šel na 

pokoj psát, oni měli vždy svůj pokoj a psali tam ti spisovatelé.”  

 

Na zámku v Dobříši Marie Žáčková pracovala několik let, pak si ale našla pro ni 

lepší místo v rukavičkářských závodech. Dnes už je v důchodu a žije ve svých 

rodných Rosovicích. Její vzpomínky pro nás byly inspirací, že i když život není 

vždy lehký, dá se prožít krásně. 
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